
VERKOCHT

REF. POZ25179

1.450.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 100m² Tuin te koop in Pozuelo, Madrid
Spanje »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

611m²
Plattegrond  

100m²
Tuin

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Prachtig rijtjeshuis van 600 m² in uitstekende staat, met
een geweldige indeling, een privétuin en zwembad,
gelegen in de zeer veilige en prestigieuze ontwikkeling La
Finca Mistral 2 in Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox is verheugd om dit luxe familiehuis te koop aan te bieden in de zeer veilige
en prestigieuze urbanisatie Mistral 2, een van de meer recente en moderne
ontwikkelingen "La Finca".

De huidige eigenaren hebben dit huis in uitstekende staat gehouden en extra
investeringen gedaan door de kelder om te bouwen tot een geweldige disco-
partyruimte, wat dit huis tot een van de beste kansen maakt die momenteel op de
markt zijn in deze buurt.

De ontwikkeling van Mistral 2 valt op door zijn prachtige gemeenschappelijke tuinen
met grote zwembaden, meerdere tennis-/padelbanen en een multifunctioneel
sportveld. Zoals met alle andere ontwikkelingen van de "La Finca Real Estate Group",
biedt het zijn bewoners ultramoderne beveiliging met 24-uurs gecontroleerde
toegang en constante patrouilles binnen en buiten de dubbele perimeter.

Dit huis is verdeeld over 4 verdiepingen met een lift (exclusief de benedenverdieping
van de serviceverdieping) en biedt meer dan 400 vierkante meter comfortabele
woon- en uitgaansruimte. We komen het pand binnen in een hal van waaruit we recht
vooruit toegang hebben tot de open woon / eetkamer. Direct vanuit de hal vinden we
de lichte keuken die is uitgerust met hoogwaardige Gaggenau-apparatuur, waaronder
een koffiezetapparaat en een wijnkoelkast.

Links van de inkomhal vinden we een groot kantoor aan huis, een must-have voor
elke woning tegenwoordig.

Vanuit de woonkamer stappen we door grote kamerhoge glazen deuren naar de grote
overdekte veranda met ingebouwde barbecue, met uitzicht op de goed onderhouden
tuin en het privézwembad. Vanuit de tuin is er directe toegang tot de
gemeenschappelijke tuin en sportfaciliteiten, ideaal voor gezinnen met kinderen.

Op de eerste verdieping vinden we 2 grote slaapkamers die 1 complete badkamer
delen en een hoofdslaapkamer met ensuite badkamer, een kleedkamer en een terras.

lucasfox.co.nl/go/poz25179

Zwembad, Tuin, Tennisbaan, Prive garage,
Lift, Padeltennis baan,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Alarm, Airconditioning, 
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Op de tweede verdieping vinden we een tweede master suite met een grote ensuite
badkamer met jacuzzi en stoomdouche.

Op de benedenverdieping vinden we de dienstslaapkamer en badkamer en een grote
wasruimte.

In de kelder bevindt zich een grote disco- / feestzaal, compleet met bar, dansvloer en
twee toiletten, de perfecte plek om familiefeesten te houden. Op dit niveau is er
directe toegang tot de garage en deze woning wordt geleverd met 6 parkeerplaatsen.
Een grote berging naast de parkeerplaatsen maakt dit niveau compleet.

Samenvattend, dit prachtige en zeer goed onderhouden familiehuis is een van de
beste voorbeelden in de prestigieuze ontwikkeling van Mistral 2 in La Finca en de
toekomstige eigenaren hoeven alleen maar de sleutels op te halen en er in te
trekken.

Neem dan contact met ons op om een bezichtiging te organiseren; de woning is
gemakkelijk te tonen.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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